
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 12. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 marca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z konsultacjami z samorządowcami, jak i na podstawie stanowisk wypracowanych na konwen-

tach starostów i w innych gremiach samorządowych zapytuję i wnoszę o możliwość nowelizacji ustawy 

o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. w zakresie przywrócenia możliwości stoso-

wania przez organizatora prawa wyłącznego oraz przesunięcia wejścia w życie nowych przepisów na koniec 

roku 2019. 

Wspomniana ustawa reguluje wykonywanie powszechnie dostępnego regularnego przewozu osób, a ocze-

kiwania zarówno samorządowców, jak i pasażerów były wobec niej bardzo duże, zważywszy na rosnące 

problemy władz lokalnych z kwestią transportu osobowego opartego na zasadach wolnego rynku bez możli-

wości jego regulacji. Ustawa ta wprowadziła w naszym kraju obowiązek stosowania planów zrównoważone-

go rozwoju publicznego transportu zbiorowego (w skrócie: planów transportowych) przez ministra właści-

wego do spraw transportu oraz wszystkie samorządy wojewódzkie, a także powiaty mające ponad 80 tysięcy 

mieszkańców (w tym związki powiatów powyżej 120 tysięcy mieszkańców), miasta powyżej 50 tysięcy 

mieszkańców oraz związki międzygminne powyżej 80 tysięcy mieszkańców. Obowiązek dotyczy jednak 

tylko tych jednostek samorządowych należących do tego grona, które z własnego budżetu wydają pieniądze 

na dotowanie transportu publicznego. 

Sporządzając plan transportowy, samorząd stanie się organizatorem publicznego transportu zbiorowego na 

terenie swojego działania. Tymczasem w odniesieniu do transportu autobusowego samorządy nie chcą speł-

niać tej funkcji z uwagi na fakt, że Polska jako jedyny kraj w Europie zrezygnowała z tzw. prawa wyłącznego 

i poprzez zapisy w ustawie dopuszcza wykonywanie przewozu osób na podstawie „potwierdzenia zgłoszenia 

przewozu”. Instytucja taka wprowadza de facto na rynek przewoźnika komercyjnego, jeżdżącego na podsta-

wie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, co znacznie zaszkodzi usługom wykonywanym przez operatorów. 

Ponadto obecny kształt ustawy naraża samorządy na znaczne koszty związane z opracowaniem planu, który 

w żaden sposób nie gwarantuje poprawy usług komunikacyjnych i samej organizacji komunikacji publicznej. 

W związku z kolejnymi sugestiami samorządowców oraz koniecznością i racjonalnością wprowadzenia 

zmian w obowiązującym ustawodawstwie zdecydowanie popieram ich postulaty o nowelizację ustawy o pu-

blicznym transporcie zbiorowym i usunięcie z niej zapisu dotyczącego wykonywania przewozu osób na pod-

stawie „potwierdzenia zgłoszenia przewozu”, przywrócenie prawa wyłącznego oraz przesunięcie wejścia 

w życie nowych przepisów na koniec 2019 r. Niniejszym apeluję do Pana Ministra o dokonanie w ustawie 

przedstawionych zmian. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 
 


